ВИКИНГИТЕ – историческа сага
от 11 януари по БНТ1

Викингите
На 11-ти януари - неделя е премиерата на световния хитов
сериал „Викингите” в ефира на БНТ1.
Обществената медия ще покаже деветте епизода на
историческата сага в праймтайм.
Те ще бъдат излъчвани всяка неделя
от 20:45 часа, веднага след централната емисия
„По света и у нас”.
Мащабната филмова продукция е вдъхновена от
древноскандинавските легенди и саги, обхващайки
периода на ранното средновековие.
Автентичен исторически фон, зрелищни сцени, жестоки нрави,
екстремни чувства и талантливи актьори оставиха без дъх милиони
зрители по целия свят.

Викингите
След множество документални и изследователски поредици, телевизионният канал
“История” /History/ представя първата си серийна драма в тежка драматизация за
славата на легендарен скандинавски герой – Рагнарок.
Създадена от Майкъл Хърст /”Тюдорите”, “Борджиите”/, сагата предлага изобилие от
зрелище и битки извън историческата памет. Близо до духа на “Спартак“, сериалът е
разточителен и автентичен с ключови дигитални ефекти от бойните полета в почти
митологичен свят. Брилянтно заснет сред красивите
пейзажи на Ирландия и малко фон от Норвегия,
“Викингите” е сред най-кинематографските изпълнения
в телевизионния ефир и с най-висок рейтинг в програмата
на “История” /History/ от времето на “Библията“.
Завладяващият исторически сериал е по сценарий на
Майкъл Хърст. В него участват Травис Фимел, Клайв
Станден, Катрин Уиник, Джесалин Гилсиг, Гейбриъл Бърн.
Режисьори на хитовата продукция са Кен Джироти,
Киран Донели, Йохан Ренк.

Викингите

„Викингите“ има множество награди и номинации, сред които:

-

номинация “ЕММИ-праймтайм” за визуални ефекти на Джулиан Пари /2014/ и три
номинации за специални ефекти, звук и дизайн /2013/;

-

номинация “Сатурн” за най-добро телевизионно представяне на минисерия от
Американската академия за фантастични и филми на ужасите /2014/;

-

награда за звукозаписния екип и номинация за монтаж на Арън Маршал от
Канадската гилдия на режисьорите /2014/;

-

награда “Артисан” за прически на Дий Коркоран и номинация за грим на Том
Макинърни от Холивудската гилдия на гримьорите и коафьорите в киното /2014/;
Награда за най-добра сценография на Том Конрой;

-

номинация за дизайн на костюми на Джоан Бъргин от Ирландските кино и
телевизионни награди /2014/.

Викингите – цени за реклама
“Викингите” ще се излъчи в 9 епизода
по БНТ1, всяка неделя с начален час 20:45.
Премиерата е на 11-ти януари 2015.
Цена за излъчване

на 30’’ клип – 740 лв. без ДДС.
ЦЕНАТА НА СПОНСОРСКАТА ЗАСТАВКА Е РАВНА
НА 50% ОТ ЦЕНАТА ЗА 30’’ КЛИП

